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Introduktion: 

Världsbefolkningen har genom förbättrade levnadsvillkor blivit äldre. På 

äldreboenden har äldre idag ett utökat behov av stöd med munvård och tandvårds-

behandlingar då många har kvar fler egna tänder. Sjukdomar och funktions-

nedsättningar kan påverka oral hälsa negativt. Att förebygga orala sjukdomar bör ske 

även i hög ålder då god oral hälsa har betydelse för god livskvalitet. 

Syfte:  
Att undersöka kunskap och inställning till munvård och oral hälsa hos en grupp 

omsorgspersonal för brukare på äldreboende.  

Frågeställningar:  
Vilken kunskap har omsorgspersonal om munvård och oral hälsa för äldre brukare? 

Vilken inställning har omsorgspersonal till munvård och oral hälsa för äldre brukare? 

Metod:  
En tvärsnittsstudie. Frågeformulär användes vid datainsamling. 

Resultat: 

Majoriteten av omsorgspersonalen anser att det är mycket viktigt att sköta den dagliga 

munvården på äldre brukare. De allra flesta anser att munhälsan är viktig för den 

allmänna hälsan. Majoriteten anser dock att det svårt och obehagligt att utföra 

munvård. 

Konklusion: 

De flesta av omsorgspersonalen anser sig ha god kunskap och inställning till munvård 

och oral hälsa för äldre brukare på äldreboende. De flesta vill ha ytterligare 

munvårdsutbildning. 
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INTRODUKTION 

Världsbefolkningen har genom förbättrade levnadsvillkor och bättre hälsa blivit äldre 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2015a). WHO definierar begreppet äldre som 

personer över 65 år. Begreppet äldre delas in i kategorierna yngre äldre som är 65-79 år 

och äldre äldre som är över 80 år (WHO 2015a). I Sverige har andelen äldre över 65 år 

ökat kraftigt och fortsätter att öka (Statistiska centralbyrån [SCB] 2015). Med allt fler 

äldre i befolkningen kommer också vård- och omsorgsbehovet att fortsätta öka. Vården 

ska bidra till ett värdigt liv och välbefinnande för de äldre (SFS 2001:453).  

 

Hälsa och geriatriska sjukdomar 

WHO: s hälsodefinition (1946) innebär att hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Många äldre 

mellan 65-80 år har idag en förhållandevis god hälsa och god funktionsförmåga 

(Santoni et al. 2015). Att åldras kan emellertid innebära ett försämrat hälsotillstånd med 

nedsatta fysiska, psykiska och kognitiva funktioner (Dobrzyn-Matusiak et al. 2014; 

Santoni et al. 2015).  

 

Vanliga kroniska tillstånd hos äldre är neurologiska sjukdomar, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och nedsatt funktion i muskler och leder (Dobrzyn-Matusiak et 

al. 2014). Demens är ett samlingsnamn för flera demenssjukdomar. Många äldre har 

någon form av demenssjukdom där tillståndet ofta försämras med stigande ålder. Äldre 

som drabbats av neurologiska sjukdomar drabbas också ofta av bestående kognitiva och 

motoriska skador (Dowling et al. 2011). Allmäntillstånden hos äldre kan variera i grad 

och individen kan antingen vara oberoende av andra eller vara skör med ett varierande 

omsorgsbehov (Socialstyrelsen 2011). I Sverige avser gruppen de mest sjuka äldre 

individer över 65 år och omsorgsberoende med omfattade funktionsnedsättningar på 

grund av ålder, skador eller sjukdomar. De mest sjuka äldre bor antingen i det egna 

hemmet med omsorgsstöd eller permanent på ett särskilt äldreboende. Gruppen av de 

mest sjuka äldre är i behov av hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) med minst 

25 timmar per månad för att klara vardagen (Socialstyrelsen 2011).  

 

Äldreboenden i Sverige 
I Sveriges alla kommuner ansvarar socialnämnd och socialtjänst för att äldre ska leva ett 

värdigt liv med välbefinnande (SFS 2001:453). Vid behov ska äldre erbjudas stöd och 

vård i hemmet eller plats på ett boende med anpassad service. Det finns olika former av 

äldreboenden som är anpassade efter de äldres sjukdomar eller behov av omsorg 

(Socialstyrelsen 2001). Ett äldreboende kan antingen vara ett specialiserat boende för 

dementa, boende för vård i livets slutskede eller boende som innefattar flera olika 

vårdformer (Socialstyrelsen 2001). Kommunen ska erbjuda god vård i de boendeformer 

som tillhandahålls (SFS 1982:763). Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar 

för att det finns rutiner för kontakt med övrig hälso- och sjukvårdspersonal om behov 

finns hos brukaren. På boendena ansvarar omsorgspersonalen för den dagliga servicen 

och den vård som delegeras av avdelningssjuksköterskan (SFS 1982:763). 
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Oral hälsa hos äldre på äldreboende  

Den svenska definitionen av oral hälsa beskriver begreppet som följande.  
 

Oral hälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande med upplevda och fullgoda orala funktioner satta 

i relation till individens förutsättningar, samt frånvaro av orala sjukdomar.   

(Hugoson et al. 2003, s.140).  
 

WHO:s Tokyo-deklaration (2015b) anger att oral hälsa är en grundläggande mänsklig 

rättighet genom hela livet. Arbetet för att förebygga orala sjukdomar bör ske även i hög 

ålder då god oral hälsa har betydelse för god livskvalitet. 

 

Äldre dementa som bor på ett äldreboende har generellt sämre oral hälsa, fler 

restaurationer och fler extraherade tänder än äldre som inte bor på ett äldreboende 

(Adam & Preston 2006). Enligt en reviewartikel av Gil-Montoya med medarbetare 

(2015) är muntorrhet, karies, parodontit, tandförlust, infektioner, smärta och obehag 

samt svårigheter att äta vanliga orala hälsoproblem hos äldre. 

 

Oral hälsa och allmänhälsa  

Enligt Gil-Montoya med medarbetare (2015) finns samband mellan den orala hälsan 

och allmänhälsan som kan påverka varandra. Sambanden är inte helt klarlagda men det 

finns indikationer på att försämrad oral hälsa har negativ inverkan på allmänna 

sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdom, demens, lunginfektioner samt vissa 

cancerformer. Det är främst en pågående inflammationsprocess som uppkommer av 

bakterier vid parodontal sjukdom som har negativ effekt på de allmänna 

sjukdomstillstånden. Det finns även indikationer på att sjukdomstillstånd som diabetes 

påverkar den orala hälsan negativt och då främst parodontal sjukdom. Vid bristfällig 

munvård utvecklas en dental biofilm av bakterier på tandytan. Bakterietillväxten 

innebär en riskfaktor för allmänhälsan och kan associeras med hjärt- och kärlsjukdom, 

demens och diabetes (Gil-Montoya et al. 2015). Enligt en kohortsstudie av Söder med 

medarbetare (2005) innebär parodontal sjukdom en förhöjd risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdom. I studien följdes 82 vuxna individer med parodontal sjukdom under sexton 

år och jämfördes med en kontrollgrupp som bestod av 31 friska individer. Enligt 

Linuma med medarbetare (2015) är sjukdomstillstånd som lunginflammation och orala 

svampinfektioner associerande med bristfällig munhygien.  

 

Vid bristfällig munvård, ofta i kombination med minskat salivflöde, löper äldre högre 

risk att utveckla bakterierik dental biofilm (Gil-Montoya et al. 2015). Dental biofilm 

innebär en risk att drabbas av gingivit som kan leda till parodontit med tandförlust (Gil-

Montoya et al. 2015). En studie av Lexomboon med medarbetare (2012) som 

undersökte tuggförmåga i en svensk population över 77 år visade att majoriteten, 59,2 

procent, hade multipla tandförluster. Äldre med multipla tandförluster hade signifikant 

högre grad av tuggsvårigheter (Lexomboon et al. 2012). Tuggsvårigheter hos äldre kan 

leda till undernäring (Gil-Montoya et al. 2015). 
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Muntorrhet hos äldre 

Salivmängden i munhålan påverkas av flera faktorer och mängden varierar hos varje 

individ (Bardow et al. 2008). Sekretionsnivån av normal ostimulerad vilosaliv bör vara 

0,25-0,35 milliliter per minut och sekretionsnivån av normal stimulerad saliv bör vara 

1-3 milliliter per minut. Faktorer som påverkar mängden saliv är bland annat 

medicinering, allmäntillstånd och psykiskt tillstånd. Saliven fungerar rengörande och 

smörjande i munhålan och reglerar pH-värdet. Vid tandens demineralisering buffrar 

saliven kalcium och fosfater som vid reminaralisering återförs till tandytan (Bardow et 

al. 2008). 

I en holländsk studie av van der Putten med medarbetare (2011) utförd på äldreboenden 

visade det sig att majoriteten av de äldre besväras av muntorrhet. Medelåldern hos 

deltagarna i studien var 78,1 år. Självupplevd muntorrhet, xerostomi, uppgavs av 52 

procent av studiedeltagarna. Prevalensen av konstaterad muntorrhet, hyposalivation, 

mäts på vilosaliv och tuggstimulerad saliv. Vid mätningen av vilosaliv var 24 procent 

av deltagarna muntorra respektive 60 procent vid mätningen av tuggstimulerad saliv 

(van der Putten et al. 2011). Muntorrhet uppkommer ofta som en biverkning av 

mediciner men kan även orsakas av psykologiska faktorer, strålbehandling eller som 

följd av annan sjukdom som till exempel Sjögrens syndrom (Wyatt 2002). Muntorrhet 

kan leda till orala besvär och sjukdomar som till exempel känslig slemhinna, candidos, 

karies och parodontit (Gil-Montoya et al. 2015). Multimedicinering och muntorrhet 

innebär ökad risk för kron- och rotytekaries även vid en god kosthållning (Wyatt 2002). 

Till muntorra individer bör saliversättande eller stimulerande preparat samt fluor 

användas (Gonsalves et al. 2008). 

Äldre och livskvalitet  

Många äldre som bor på äldreboende har någon sjukdom eller funktionsnedsättning 

(Dobrzyn-Matusiak et al. 2014). Med ett försämrat hälsotillstånd finns behov av stöd 

från omsorgspersonal med dagliga rutiner och personlig kropps- och munhygien (Lam 

et al. 2014). För den enskilda individen kan det innebära en inskränkning av autonomin 

och livskaliteten (Dobrzyn-Matusiak et al. 2014). Äldre känner ändå en personlig 

trygghet och säkerhet på äldreboendet tillsammans med omsorgspersonalen och de 

övriga boende. Trygghet kan leda till förbättrad livskalitet och upplevd hälsa (Dobrzyn-

Matusiak et al. 2014). En kanadensisk studie av Locker med medarbetare (2002) visade 

att äldres orala hälsa är associerad med deras upplevelse av välbefinnande och 

livskvalitet. De flesta äldre som var missnöjda med sin orala hälsa upplevde även en 

försämrad livskvalitet.  

 

Munvård och uppsökande tandvård 

På äldreboenden har äldre idag ett utökat behov av stöd med munvård och 

tandvårdsbehandlingar då ett större antal individer har kvar fler egna tänder. Idag 

förekommer protetiska tandersättningar hos äldre i större utsträckning än tidigare 

(Adam & Preston 2006; Carnejo-Ovalle et al. 2013). I Sveriges kommuner är det MAS 

som ska upprätta samverkansrutiner mellan omvårdnadspersonal och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal när behov finns hos den äldre (SFS 1982:763). Enligt tandvårdslagen 

(SFS 1985:125) ska avgiftsfri uppsökande tandvård erbjudas till äldre med 

omsorgsbehov av landstingets tandvårdspersonal. Kommun och tandvård bör samarbeta 

och omsorgspersonal ska erbjudas undervisning i munvård av tandvårdspersonal en 

gång per år. Legitimerad tandhygienist besöker äldreboenden vid uppsökande tandvård 
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och utför munhälsovård i samverkan med brukaren och omsorgspersonal (Wårdh et al. 

2012). En legitimerad tandhygienist har som arbetsuppgift att bedriva munhälsovård 

tillsammans med övrig vårdpersonal (Socialstyrelsen 2005). God munvård ska främjas 

genom information, konsultation och planering tillsammans med patient, närstående och 

övrig vårdpersonal. Munvården ska vara av god kvalitet, kostnadseffektiv samt 

utformad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 2005). 

 

Omsorgspersonal på äldreboende och munvård 

Omsorgspersonal som arbetar med daglig omvårdnad på äldreboenden i Sverige kan 

antingen vara undersköterskor och vårdbiträden utan legitimation och 

högskoleutbildning eller legitimerade sjuksköterskor med högskoleutbildning 

(Socialstyrelsen 2013). Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram på 

gymnasienivå som ger grundläggande utbildning för arbete inom vård och omsorg i 

Sverige. Examensmål inom utbildningen ska generera kunskap och färdigheter inom 

omvårdnad, personlig vård och hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska även ge 

kunskap om bemötande och brukares autonomi (Skolverket 2011).  

 

Studier har visat att omsorgspersonal ofta ser munvård som ett svårt moment (Cornejo-

Ovalle et al. 2013; Wårdh et al. 2012). För god munvård krävs engagerad och 

motiverad omsorgspersonal som förstår vikten av god oral hälsa för brukaren (Cornejo-

Ovalle et al. 2013). Enligt en studie av Wårdh med medarbetare (2012) anses 

tandborstning vara den hygienåtgärd som är mest problematisk att utföra. 

Demenssjukdomar är ett vanligt tillstånd hos äldre som kan innebära hinder och 

svårigheter för omsorgspersonalen att få utföra munvård (Jablonski et al. 2011). All 

omsorgspersonal tar inte initiativ till munvård om det inte efterfrågas (Wårdh et al. 

2012). Flertalet äldre brukare på äldreboenden kan inte själva se till sitt eget behov av 

stöd vid munvård eller har svårigheter att be om det. Detta kan leda till att äldre som 

behöver stöd med sin munhygien inte får tillräckligt med hjälp. Omsorgspersonal har 

generellt en positiv inställning till munvård men kunskapsmässigt behövs oftast en 

fördjupning. Vidare studier kan bidra med viktig kunskap om omsorgspersonals 

kunskap och inställning till munvård hos äldre (Wårdh et al. 2012). 

 

SYFTE  

Att undersöka kunskap och inställning till munvård och oral hälsa hos en grupp 

omsorgspersonal för brukare på äldreboende.  

 

Frågeställningar 

Vilken kunskap har omsorgspersonal om munvård och oral hälsa för äldre brukare?  

Vilken inställning har omsorgspersonal till munvård och oral hälsa för äldre brukare? 

 

METOD 

Design 
En tvärsnittsstudie.  
 

Urval 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval. Totalt arbetar 197 omsorgspersonal fördelat på fyra 

äldreboenden i en kommun i Mellansverige. Som äldreboende i denna studie avses ett 

permanent boende för personer över 65 år med behov av daglig omvårdnad och service. 
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Av det totala antalet omsorgspersonal tillfrågades omsorgspersonal som närvarade vid 

de tillfällen som datainsamlingen ägde rum. De som inkluderades i studien var 

omsorgspersonal som antingen var anställd eller vikarierande och utförde munvård på 

äldre brukare. Omsorgspersonal som exkluderades var nattpersonal och de som inte 

utförde munvård.  

 

Frågeformulär 

Författarna utformade ett frågeformulär (Bilaga 1) med 25 strukturerade frågor om 

omsorgspersonals kunskap och inställning till munvård och oral hälsa för äldre brukare. 

Fråga 1-5 var bakgrundsfrågor. Fråga 6-25 berörde kunskap och inställning till munvård 

och oral hälsa. I slutet av frågeformuläret fanns ett kommentarsfält där respondenten 

kunde tillägga egna kommentarer.  

 

Pilottest  
Frågeformulärets funktionalitet testades genom ett pilottest. Pilottestet utfördes på två 

omsorgspersonal som arbetar på äldreboende på annan ort och som inte har någon 

anknytning till orten där studien genomfördes. Frågeformulär och informationsbrev 

sändes med post och undersköterskorna ombads besvara frågeformuläret och ange hur 

lång tid det tog. Undersköterskorna ombads också läsa igenom frågorna noggrant och 

lämna skriftiga kommentarer på frågeformuläret och informationsbrevet som sändes 

åter till författarna. Därefter samtalade författarna och undersköterskorna över telefon 

om hur frågorna uppfattades och övriga synpunkter diskuterades. Några tryckfel 

upptäcktes och innebörd av ord förtydligades och korrigerades. I övrigt tyckte 

undersköterskorna att frågorna var välformulerade och relevanta.   

 

Datainsamling 

En första kontakt togs med kommunens äldreomsorgschef för att informera om studien 

och för att få ett samtycke till genomförande (Bilaga 2). Äldreomsorgschefen 

kontaktade enhetscheferna på de fyra äldreboendena och informerade om studiens 

verkställande. Författarna tog sedan kontakt med enhetscheferna på äldreboendena och 

gav information om studiens genomförande (Bilaga 2). Datainsamlingen pågick under 

tre veckor då författarna besökte varje boende tre till fyra gånger. Besöken ägde rum på 

för- och eftermiddagar för att träffa så många av omsorgspersonalen som möjligt då de 

arbetar i skift. Besöken anpassades efter tidpunkter då arbetsbelastningen inte var så hög 

för personalen.  Författarna ansvarade för två äldreboenden var.   

 

Omsorgspersonalen informerades muntligt och skriftligt om studiens bakgrund, syfte, 

genomförande och tidsåtgång av författarna (Bilaga 3). Respondenterna ombads i den 

muntliga informationen att svara så sanningsenligt som möjligt och undvika diskussion 

av frågeformuläret tills datainsamlingen var avslutat.  Omsorgspersonalen informerades 

även om att deltagandet i studien var frivilligt, att insamlad data är anonym och att 

konfidentialitetskravet tillgodoses. Författarna gav tydliga instruktioner om att det 

endast var frågeformuläret som skulle läggas i det medföljande svarskuvertet som skulle 

förslutas. En samtyckesblankett (Bilaga 4) delades ut till omsorgspersonalen och 

samlades in av författarna före utdelning av frågeformuläret. När omsorgspersonalen 

besvarat frågeformuläret och lagt det i det medföljande svarskuvertet överlämnades det 

till författarna. Vid tillfället för datainsamling stannade författarna antingen kvar under 

tiden då omsorgspersonalen bevarade frågeformuläret eller lämnade omsorgspersonalen 



 

 

6 
 

ensam i cirka 30 minuter för att ge dem tid att fylla i frågeformuläret när det passade in i 

deras arbete. Samtyckesblanketterna och frågeformulären förvarades under pågående 

studie i ett låst dokumentskåp. Frågeformulär och samtyckesblanketter förstördes med 

dokumentförstörare när uppsatsen blev godkänd.   

 

Av de tillfrågade 118 omsorgspersonal deltog 114 (96,6 %) i studien. Sammanlagt 

ställdes 2850 frågor var av 19 lämnades obesvarade. Det bortfall som finns på de ifyllda 

frågeformulären är utspridda på frågorna och från olika respondenter. Ingen specifik 

fråga eller grupp av respondenter kan härledas till bortfallet.   

 

Databearbetning 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av Microsoft Excel 2010. Författarna 

genomförde bearbetningen av data tillsammans genom att den ena författaren läste upp 

svaren från frågeformulären och den andra författaren registrerade data. Detta 

upprepades två gånger för att undvika felaktigheter vid registrering. De kommentarer 

som respondenterna lämnat på frågeformuläret redovisas i text. Resultatet redovisas  

med deskriptiv statistik i löpande text och tabeller. 

 

Etiska överväganden 
En etisk ansökan gjordes vid Etikrådet, Oral hälsa, Karlstads universitet. Inför 

etikansökan beaktades boendemiljön för de äldre. I ansökan beskrevs äldreboendenas 

utformning, personaltäthet samt de äldres tillgång till servicebekvämligheter. 

Deltagandet i studien var anonymt och frivilligt. Inga personuppgifter behandlades i 

studien för att skydda respondenterna. Vid tidpunkten för datainsamling gavs 

respondenterna muntlig och skriftlig information om studiens bakgrund och syfte samt 

beräknad tidsåtgång för besvarandet av frågeformuläret. Respondenterna informerades 

även muntligt om att deltagandet var anonymt och frivilligt. För att undvika 

respondenternas påverkan av varandra ombads de att inte diskutera frågorna med 

varandra under de veckor som datainsamlingen pågick. Ett informationsbrev och en 

samtyckesblankett delades ut och samlades in före utdelning av frågeformuläret. Endast 

författare och handledare hade tillgång till insamlad data. I resultatet av studien kan inte 

enskilda individer identifieras. 

 

RESULTAT 

Respondenternas bakgrund  
Tabell 1 redovisar respondenternas bakgrund. Av 114 omsorgspersonal var en stor 

majoritet kvinnor och ett fåtal var män eller uppgav inte könstillhörighet. 

Ålderskategorierna bland respondenterna i urvalsgruppen var någorlunda jämnt fördelat 

något fler än hälften var 36 år eller äldre. En stor majoritet på 107 (96,3 %) av 

omsorgspersonalen hade omvårdnadsutbildning eller annan vårdutbildning medan ett 

fåtal saknade vårdutbildning. De allra flesta hade mer än fem års erfarenhet av att arbeta 

med munvård på äldre och ungefär en femtedel av dem hade mindre än fem års 

erfarenhet. Under de senaste två åren hade 68 (61,2 %) deltagit i munvårdsutbildning 

och 21 (18,9 %) hade aldrig deltagit. 
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Tabell 1. Fördelning av respondenternas bakgrund och utbildning. 

 
 

 

Respondenternas kunskap om oral hälsa och munvård på äldre brukare 

Tabell 2 redovisar respondenternas självupplevda kunskap om oral hälsa och munvård 

på äldre brukare. Av respondenterna instämde en majoritet på 106 (93 %) helt eller 

delvis i att de ansåg sig tillräckliga kunskaper om att utföra daglig munvård på äldre 

brukare. På frågorna om muntorrhet uppgav 103 (92,7 %) att de instämde helt eller 

delvis i att de trodde sig veta hur muntorrhet hos äldre brukare kan upptäckas. En 

majoritet på 109 (98,1 %) av respondenterna uppgav att de helt eller delvis trodde sig 

veta vad muntorrhet bland äldre brukare kan bero på. Av respondenterna uppgav 106 

(95,4 %) av dem att de instämde helt eller delvis i att de visste hur muntorrhet hos äldre 

kan lindras.      

Bland respondenterna instämde 103 (92,7 %) helt eller delvis i att de ansåg sig veta hur 

en candidainfektion vanligen ser ut i munhålan. På påståendet ”Jag vet vilka 

konsekvenser på munhälsa och allmänhälsa en candidainfektion kan leda till” uppgav 

103 (92,7 %) av respondenterna att de instämde helt eller delvis till att de kände till 

konsekvenserna. 

De allra flesta 82 (73,8 %) av respondenterna instämde helt i att de trodde sig veta hur 

ett friskt tandkött ser ut. Antalet respondenter som trodde sig veta helt eller delvis hur 

en frisk munslemhinna ser ut var 101 (90,9 %). Av respondenterna instämde 48 (43,2 

%) helt i att de visste vid vilka förändringar eller avvikelser i munhålan de borde 

kontakta tandvården.  

Något fler än hälften av respondenterna, 59 (53,1 %), instämde helt i att de visste 

skillnaden på rengöringen av egna tänder och fastsittande implantat på äldre brukare. 

Vid rengöring av avtagbara proteser instämde 84 (75,6 %) respondenter helt i att de 

visste hur proteser bör rengöras.  
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Tabell 2. Fördelning av respondenternas angivna svar på frågeformuläret gällande kunskap om munvård. 

 
Respondenternas inställning till oral hälsa och munvård på äldre brukare 

Tabell 3 redovisar respondenternas inställning till munvård. En majoritet på 94 (84,6 %) 

respondenter ansåg att det var mycket viktigt att sköta den dagliga munvården på äldre 

brukare medan ett fåtal inte ansåg det viktigt att sköta daglig munvård på de äldre. Av 

respondenterna ansåg en majoritet på 107 (96,3 %) att munhälsan är mycket viktig eller 

ganska viktig för den allmänna hälsan hos äldre brukare.  

 

På påståendet om det är viktigt i omvårdnadsyrket att uppmärksamma avvikelser i 

munhålan på äldre ansåg 92 (82,8 %) av respondenterna att det var mycket viktigt. Vid 

tidsbrist ansåg 68 (61,2 %) respondenter att den äldre brukarens munvård ändå var 

mycket viktig att prioritera i sitt arbete. De som inte tyckte att det var särskilt viktigt 

eller inte alls viktigt att prioritera munvård vid tidsbrist var 13 (11,7 %) av 

respondenterna. Av respondenterna instämde en majoritet på 86 (77,4 %) helt i att 

munhälsan på den äldre brukaren påverkades av omsorgspersonalens insatser vid den 

dagliga munvården.  

 

Ett fåtal respondenter, 9 (8,1 %), instämde helt i att de tyckte det var enkelt att utföra 

munvård på äldre brukare. De allra flesta, 97 (87,3 %), av respondenterna instämde 

delvis eller tog delvis avstånd till att de tyckte det var enkelt att utföra munvård. 

Av respondenterna instämde 62 (55,8 %) i att de i någon grad upplevde obehag att 

utföra munvård medan 50 (45,0 %) uppgav att de inte upplevde obehag. Vid någon typ 
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av motstånd från den äldre brukaren uppgav 80 (72,0 %) respondenter att de instämde 

helt eller delvis i att de upplevde obehag. En minoritet av respondenterna uppgav att de 

inte alls upplevde obehag av någon grad vid motstånd från den äldre brukaren. På 

frågeformuläret hade 4 av omsorgspersonalen lämnat kommentarer där de angett 

brukares autonomi som ett hinder för utförandet av munvård. De angav att munvård 

ändå ibland utförs mot brukarens vilja. Att utföra munvård trots motstånd är ett moment 

som av omsorgspersonalen kan upplevas som obehagligt. Samarbetssvårigheter hos 

brukare angavs som skäl till att omsorgspersonal gav bristande munvård. 

Respondenterna hade lämnat 5 kommentarer gällande utförandet av munvård på 

dementa brukare. Munvård på dementa brukare angavs som mer problematiskt än på 

icke-dementa brukare. Omsorgspersonalen ansåg även att det är svårast att motivera 

dementa brukare om varför de kan behöva hjälp med munvård. Omsorgspersonalen 

upplevde problematik vid utförandet av munvård då dementa brukare inte ville 

samarbeta.  

Av respondenterna uppgav 99 (89,1 %) att de instämde helt eller delvis i att de ville ha 

mer utbildning i utförandet av munvård på äldre. Av omsorgspersonalen lämnade 9 av 

dem kommentarer på frågeformuläret gällande munvårdsutbildning. Omsorgspersonalen 

önskade i sina kommentarer konkreta tips och råd om hur brukare som gör motstånd på 

bästa sätt kan hjälpas med munvård utan att den äldres autonomi kränks. Omsorgs-

personalen angav i sina kommentarer att den munvårdsutbildning de fått inte var 

tillräckligt anpassad för problematiska munvårdssituationer. Två vikarier angav att de 

upplevde att de inte fick ta del av information och utbildning i munvård trots att de 

arbetar regelbundet med munvård på äldre. Omsorgspersonalen efterfrågade även i 

kommentarerna uppföljning och utvärdering av munvårdsutbildning från arbetsgivare  

och tandvårdspersonal. 

 
Tabell 3. Fördelning av respondenternas svar på frågeformuläret gällande inställning om munvård 
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DISKUSSION 

Studien var en tvärsnittstudie med kvantitativ ansats med ett kvalitativt inslag. Studien 

undersökte kunskap och inställning till munvård och oral hälsa hos en grupp 

omsorgspersonal för brukare på äldreboende. Datainsamlingen skedde med hjälp av ett 

frågeformulär bestående av 25 strukturerade frågor. Resultatet av studien visar att 

majoriteten av respondenterna har omvårdnadsutbildning och mer än tio års erfarenhet 

av att utföra munvård på äldre brukare på äldreboende. Över hälften av respondenterna 

har fått munvårdsutbildning under de senaste två åren men omkring en femtedel av 

respondenterna har aldrig fått utbildning. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det är mycket viktigt att sköta den dagliga 

munvården på äldre brukare och anser i någon grad att det är svårt och obehagligt att 

utföra munvård. De flesta anser att munhälsan är mycket viktig för den allmänna hälsan 

och att en viktig del i yrket är att uppmärksamma avvikelser i munhålan på de äldre 

brukarna. Strax över hälften av respondenterna anser att munvård är mycket viktig att 

prioritera även vid tidsbrist och majoriteten instämmer helt i att munhälsan hos äldre 

brukare påverkas av omsorgspersonalens insatser i den dagliga munvården. De flesta av 

respondenterna upplever obehag i någon form vid utförandet av munvård, speciellt då 

brukare gör någon typ av motstånd. Majoriteten av respondenterna instämmer helt eller 

delvis i att de vill ha mer utbildning om munvård på äldre brukare. Den utbildning som 

efterfrågas är utbildning anpassad för problematiska munvårdssituationer som till 

exempel när brukare gör motstånd.  

 

Metoddiskussion  

Urvalet är ett bekvämlighetsurval där fyra permanenta äldreboenden i en kommun 

inkluderades. Om urvalet varit mer slupmässigt utfört hade urvalet varit mer 

representativt på nationell nivå. Endast den personal som befann sig på sin arbetsplats 

vid tidpunkt för datainsamling erbjöds att delta i studien. Datainsamlingen ägde rum i 

huvudsak under vardagar och dagtid vilket ledde till att delar av omsorgspersonalen 

som till exempel nattpersonal inte erbjöds att delta i studien. Om datainsamlingen i 

stället ägt rum när all personal varit samlad hade fler kunnat erbjudas att delta i studien 

och resultatet kanske då hade påverkats i någon riktning.  

 

Studiens svarsfrekvens var hög, 96,6 %, vilket stärker studiens tillförlitlighet. En 

anledning till den höga svarsfrekvensen var förmodligen att författarna var flexibla och 

tillmötesgående då de besökte varje äldreboende tre till fyra gånger. Författarna gav 

även samtliga respondenterna muntlig information vid tidpunkten för datainsamling. 

Den muntliga informationen som gavs informerade om studien och uppmanade 

respondenterna att svara så sanningsenligt som möjligt. Respondenterna ombads att 

undvika diskussion av frågor tills datainsamlingen var avslutat för att undvika påverkan 

från varandra. Respondenterna verkade respektera detta önskemål och det är en styrka 

med studien om yttre påverkan av respondenterna har kunnat undvikas. För att undvika 

att respondenterna skulle känna någon form av tvång att delta i studien informerades 

respondenterna noggrant av författarna om frivilligheten att delta, samt att 

respondenterna erbjöds att besvara frågeformuläret i enskildhet.    

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av ett frågeformulär som författarna till studien 

framtagit och som innehöll bakgrundsfrågor och påståenden om kunskap och inställning 
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till oral hälsa och munvård. Frågeformulärets funktionalitet och relevans testades genom 

ett pilottest vilket är en styrka i studien. Pilottestet utfördes på två undersköterskor som 

arbetar på annan ort och som inte har någon anknytning till orten där studien 

genomfördes. Om pilottestet utförts på ett större antal undersköterskor och en analys av 

deras svar på frågeformuläret hade gjorts hade funktionaliteten ytterligare kunnat 

säkerställas. 

 

Frågeformuläret innehöll 25 frågor och tidsåtgången beräknades vara cirka tio minuter. 

Med ett frågeformulär i denna omfattning finns en risk att några respondenter svarat 

slentrianmässigt och inte ägnat alla frågor lika mycket uppmärksamhet. Om så skett kan 

det eventuellt påverkat resultatet i någon riktning. Ett fåtal frågor lämnades obesvarade 

på frågeformulären och ingen specifik grupp eller frågeställning kunde härledas till de 

uteblivna svaren. Troliga orsaker till de obesvarade frågorna är förmodligen att 

respondenterna missat någon fråga eller inte har velat ta ställning. 

 

Vid datainsamlingen ombads respondenterna ta ställning till i vilken grad de instämde 

till påståendena i frågeformuläret. En svaghet kan vara att respondenterna fick uppskatta 

egen kunskap vilket kan ge en felaktig bild av verklig kunskap. En styrka med 

frågeformuläret var att det innehöll ett öppet kommentarsfält där respondenterna hade 

möjlighet att tillägga kommentarer. Vissa kommentarer var svårtydda vilket kan ha 

resulterat i att författarna omedvetet kan ha tolkat kommentarerna efter egna 

värderingar. 

 

Resultatdiskussion 

En spansk studie av Cornejo-Ovalle med medarbetare (2013) utförd på 196 

omsorgspersonal fördelade på 31 äldreboenden visade att några fler än hälften hade en 

formell omvårdnadsutbildning. Studien visade också att cirka två tredjedelar av 

omsorgspersonalen vid något tillfälle fått utbildning i munvård. De omvårdare som fått 

munvårdsutbildning prioriterar och utför munvård mer frekvent på de äldre. Bland 

omsorgspersonalen ansåg cirka två tredjedelar att munvård på de äldre var mycket 

viktigt (Cornejo-Ovalle et al. 2013). En studie av Wårdh med medarbetare (2012) 

utförd på omsorgspersonal på äldreboenden i Sverige visar att något mer än hälften fått 

munvårdsutbildning vid något tillfälle. Studien av Wårdh visade även att de allra flesta 

av omsorgspersonalen anser att munvård är en viktig del i yrket (Wårdh et al. 2012).  

I jämförelse med studierna av Cornejo-Ovalle et al. 2013 och Wårdh et al. 2012 visar 

denna studie att de allra flesta av omsorgspersonalen har vårdutbildning och att en högre 

andel fått utbildning i munvård vid något tillfälle. Resultatet i denna studie visar dock 

att cirka en femtedel aldrig fått utbildning i munvård. Bland omsorgspersonalen anser 

de allra flesta att de äldres munvård är mycket viktig att sköta vilket stämmer överens 

med studierna av Cornejo-Ovalle et al. 2013 och Wårdh et al. 2012. I jämförelse med 

studierna av Cornejo-Ovalle et al. 2013 och Wårdh et al. 2012 visar denna studie att en 

större andel av omsorgspersonalen har genomgått munvårdsutbildning och de kan 

därför antas ha en större kunskap och förbättrad inställning till oral hälsa än 

respondenterna i de jämförda studierna.   

Resultatet i studien visar att en stor majoritet anser att det är mycket viktigt att sköta den 

dagliga munvården på äldre brukare. Vid tidsbrist är det dock endast något fler än 

hälften av respondenterna som anser att munvård är mycket viktig att prioritera. 
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Resultatet av Lindqvist med medarbetares studie (2013) bekräftar resultatet i denna 

studie att tidsbrist kan utgöra ett hinder för utförande av munvård. Omsorgspersonalen 

ser munvård som ett viktigt men tidskrävande moment som vid tidsbrist kan leda till att 

munvård inte prioriteras (Lindqvist et al. 2013). 

I denna studie uppger cirka tre fjärdedelar att de upplever obehag i någon grad vid 

utförandet av munvård på äldre brukare. Forsell med medarbetare (2011) visar i sin 

studie om attityder och uppfattningar om munvård på äldre bland omsorgspersonal att 

de allra flesta upplever obehag i någon grad vid utförandet av munvård (Forsell et al. 

2011). I denna studie upplever något färre av omsorgspersonalen obehag vid munvård 

och en trolig orsak kan vara att de flesta har lång yrkeserfarenhet och har genomgått 

munvårdsutbildning. Forsell med medarbetare (2011) visar i sin studie att 

munvårdsutbildning till viss del kan minska känslan av obehag för omsorgspersonal. 

En studie utförd av Forsell med medarbetare (2009) i tre svenska regioner visade att 

cirka tre fjärdedelar av de äldre som bor på äldreboende har behov av hjälp med 

munvård. Bedömningen gjordes av tandhygienister som utvärderade hur de äldre 

utförde den egna munvården. Studien visade att endast ett fåtal av de äldre får hjälp med 

den dagliga munvården trots att behovet av hjälp är stort (Forsell et al. 2009). I denna 

studie anger fyra av respondenterna i sina kommentarer att de upplever brukarens 

autonomi som hinder att utföra munvård. Då den äldre brukaren avsäger sig hjälp med 

munvård anger omsorgspersonalen att det är svårt att motivera brukaren till att motta 

hjälp då behovet finns. 

I denna studie uppger de allra flesta att de helt eller delvis anser sig ha tillräckliga 

kunskaper om oral hälsa och att utföra daglig munvård på äldre brukare. Trots att 

majoriteten anser sig ha tillräckliga kunskaper i munvård är de allra flesta positivt 

inställda till mer utbildning. Av de kommentarer som lämnades i frågeformuläret är 

utbildning anpassad för problematiska munvårdssituationer efterfrågad. Denna studie 

visar likheter med en studie av Lindqvist med medarbetare (2013) som visade att 

omsorgspersonal generellt har en positiv inställning till kontinuerlig utbildning i 

munvård. Omsorgspersonalen vill hålla sina kunskaper om munvård uppdaterade 

(Lindqvist et al. 2013).  

Resultatet i studien kan användas vid utformandet av munvårdsutbildning för 

omsorgspersonal. Ytterligare studier behövs för att närmare kunna identifiera de 

problemområden som omsorgspersonalen upplever som hinder vid utförandet av 

munvård.  Interventionsstudier kan vara lämpliga för att utvärdera anpassad utbildning 

för omsorgspersonal. Anpassning av utbildning kan leda till ett ökat intresse för 

munvård, underlätta utförandet av munvård och minska känslan av obehag för 

omsorgspersonalen. Detta kan i sin tur leda till förbättrad oral hälsa och livskvalitet för 

äldre. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är anpassad utbildning mer 

kostnadseffektivt för både tandvården, äldreomsorgen och de äldre brukarna.  

Konklusion 

Resultatet av denna studie visar att de allra flesta av omsorgspersonalen anser sig ha 

god kunskap och inställning till munvård och oral hälsa för äldre brukare på 

äldreboende. Majoriteten anser i varierande grad att munvård är svårt att utföra på äldre 

brukare. Något fler än hälften av omsorgspersonalen upplever obehag i någon grad vid 

utförande av munvård. Vid motstånd från den äldre brukaren instämmer majoriteten i att 
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de upplever obehag i någon grad. De allra flesta vill ha mer utbildning i munvård och 

enligt de kommentarer som lämnats efterfrågas utbildning anpassad för komplicerade 

munvårdssituationer. 
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Frågeformulär     Bilaga 1 

En grupp omsorgspersonals kunskap och inställning 

till munvård och munhälsa på äldreboende 
 

 Innan du börjar fylla i frågeformuläret ber vi dig läsa igenom 

nedanstående information.  

 Den här studien syftar till att undersöka en grupp omsorgspersonals 

kunskap och inställning till munvård och munhälsa bland äldre 

brukare.  

 Ditt deltagande är helt anonymt och frivilligt.  

 När du är klar lägger du frågeformuläret i det bifogade kuvertet och 

klistrar igen detsamma och lämnar det till den som ansvarar för 

studien. 

 Besvara frågorna i tur och ordning. 

 

 

Kom ihåg: Det är dina synpunkter och erfarenheter som 

vi frågar efter, inte vad du tror är rätt svar. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Kön   Man              Kvinna  

 

2. Hur gammal är du? 

18-25 år    

26-35 år    

36-45 år    

46-55 år     

56 år eller äldre     

 

    

3. Vilken vårdutbildning har du?  Flera alternativ kan anges 

Vårdutbildning universitet/högskola   

Omvårdnadsutbildning     

Saknar vårdutbildning    

Annan vårdutbildning, ange vilken i rutan 

 

 

 

4. Hur länge har du arbetat med munvård på äldre brukare på äldreboende? 

Mindre än 1 år    

1 – 5 år     

5 – 10 år      

Mer än 10 år      

 

5. När var senaste tillfället du fick munvårdsutbildning av tandvårdspersonal eller 

genom internutbildning på arbetsplatsen?  

Ange det som ligger närmast i tid för dig. 

Har inte fått någon utbildning   

1 år sedan     

2 år sedan    

3 år eller mer    

 

 



 

 

 
 

MUNVÅRD 

 

Nu följer ett antal påståenden där du ombeds ta ställning till dina kunskaper och om din 

inställning till munvård på brukare.  

Ange det alternativ som stämmer bäst in på dina egna kunskaper och åsikter. 

 

 

 

Kunskaper om munvård Tar helt  

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

delvis 

Instämmer  

helt 

6. Jag anser mig ha tillräckliga kunskaper om att 

utföra daglig munvård på äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Jag vet hur man kan upptäcka att en äldre 

brukare är muntorr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jag vet vad muntorrhet kan bero på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Jag vet hur man kan lindra symtom av 

muntorrhet hos äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jag vet hur en candidainfektion (svamp) 

vanligen ser ut i munhålan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Jag vet vilka konsekvenser på munhälsa och 

allmänhälsa en candidainfektion kan leda till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Jag vet hur ett friskt tandkött ser ut. 

 

    

13. Jag vet hur en frisk munslemhinna ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Jag vet vid vilka förändringar/avvikelser i 

munhålan jag bör kontakta tandvården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Jag vet skillnaden på rengöring av egna 

tänder och fastsittande implantat på äldre 

brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

Tar helt  

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer  

helt 

16. Jag har kunskap om hur avtagbara proteser 

bör rengöras. 

 

 

 

 

 

 

Inställning till munvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tar helt  

avstånd 

Tar delvis 

avstånd 

Instämmer 

delvis 

Instämmer  

helt 

17. Jag tycker det är enkelt att utföra munvård på 

äldre brukare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte alls  

viktigt 

18. Jag tycker det är viktigt att sköta den dagliga 

munvården på äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Jag anser att munhälsan är viktig för den 

allmänna hälsan hos äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Jag anser att det är viktigt i mitt yrke att 

uppmärksamma avvikelser i munhålan på äldre 

brukare 

 

    

21. Om det är tidsbrist är ändå den äldre 

brukarens munvård viktig att prioritera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Tar helt  

avstånd 

 

Tar delvis 

avstånd 

 

Instämmer 

delvis 

 

Instämmer  

helt 

22. Jag anser att omsorgspersonalens insatser vid 

den dagliga munvården påverkar munhälsan hos 

den äldre brukaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Jag tycker det är obehagligt att utföra 

munvård på äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Jag upplever obehag om den äldre brukaren 

gör motstånd vid munvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jag skulle vilja ha mer utbildning i 

utförandet av munvård på äldre brukare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Kontrollera att du inte har glömt att svara på någon fråga och stoppa sedan in formuläret i 

kuvertet.  

Har du något övrigt att tillägga kan du göra det här:  

 

 

 

 

 

 

 

        
  



 

 

 
 

Informationsbrev till enhetschef   Bilaga 2 

  

En grupp omsorgspersonals kunskap och inställning till munvård och oral hälsa 

på äldreboende 

 

 

Vi är två tandhygieniststudenter vid tandhygienistprogrammet Karlstads universitet som 

hösten och vintern 2015-2016 kommer att skriva ett examensarbete inom området oral 

hälsa. Bakgrunden till studien är att allt fler äldre i befolkningen har fler egna tänder i 

behåll och fler protetiska tandersättningar än tidigare. Till följd av detta har allt fler 

äldre idag ett utökat behov av hjälp med munvård.  

 

Studiens syfte är att undersöka en grupp omsorgspersonals kunskap och inställning till 

munvård och oral hälsa bland brukare på äldreboenden. 

 

Ett frågeformulär kommer att besvaras av omsorgspersonal på fyra äldreboenden i en 

stad i Mellansverige. Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst 

fram till dess att frågeformuläret ska inlämnas. Anonymitetskravet kommer att 

tillgodoses genom att alla uppgifter redovisas på gruppnivå och hanteras konfidentiellt.    

 

Ett frågeformulär kommer att delas ut vid 3-4 tillfällen under en vecka. Besvarandet av 

frågeformuläret kommer att ta cirka 10 minuter.  

 

Deltagarna kommer att delges resultatet i studien genom utskick till respektive 

äldreboende efter avslutat examensarbete våren 2016.   

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Tandhygieniststuderande:   Handledare: 

Elina Andersson   Gunn Karlberg 

elina714@hotmail.com   Universitetsadjunkt 

MPH (Master of public health) 

Tandläkare 

     Tandhygienistprogrammet 

Jessica Fredriksson   Karlstads Universitet 

jessettan@hotmail.com   gunn@alwall.net  

 

 

mailto:elina714@hotmail.com
mailto:jessettan@hotmail.com
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En grupp omsorgspersonals kunskap och inställning till munvård och oral hälsa 

på äldreboende 

 

Vi är två tandhygieniststudenter vid tandhygienistprogrammet Karlstads universitet som 

hösten och vintern 2015-2016 kommer att skriva examensarbete inom området oral 

hälsa. Bakgrunden till studien är att allt fler äldre i befolkningen har fler egna tänder i 

behåll och fler protetiska tandersättningar än tidigare. Till följd av detta har allt fler 

äldre idag ett utökat behov av hjälp med munvård.  

 

Ett frågeformulär kommer att besvaras av omsorgspersonal på fyra äldreboenden i 

Mellansverige. Frågorna beräknas ta cirka 10 minuter att besvara. Deltagande i studien 

är anonymt och frivilligt och kan avbrytas när som helst fram till dess att 

frågeformuläret ska inlämnas. All data förvaras i ett låst dokumentskåp under 

databearbetningen. Efter avslutat examensarbete kommer frågeformulär och 

samtyckesblanketter förstöras med dokumentförstörare. 

 

Deltagarna kommer att delges resultatet i studien genom utskick till respektive 

äldreboende efter avslutat examensarbete våren 2016.   

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Tandhygieniststuderande:   Handledare: 

Elina Andersson   Gunn Karlberg 

elina714@hotmail.com   Universitetsadjunkt 

MPH (Master of Public Health) 

Tandläkare 

     Tandhygienistprogrammet 

Jessica Fredriksson   Karlstads Universitet 

jessettan@hotmail.com   gunn@alwall.net  

mailto:elina714@hotmail.com
mailto:jessettan@hotmail.com


 

 

 
 

Samtyckesblankett     Bilaga 4 

    

 

En grupp omsorgspersonals kunskap och inställning till munvård och oral hälsa 

på äldreboende 

 

 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående studien om en 

grupp omsorgspersonals kunskap och inställning till munvård och munhälsa på 

äldreboende. Jag har även tagit del av informationen om att deltagandet är frivilligt, 

anonymt och konfidentiellt samt att jag kan avbryta deltagandet i studien när som helst 

under datainsamlingen utan att ange någon orsak fram till dess att frågeformuläret 

inlämnas.  

 

 

 

 

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke att medverka i studien. 

 

 

 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 

 

 

 


